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Dank 
 
Dank gaat uit naar allen die de activiteiten van het Model European Parliament in Nederland 
mogelijk hebben gemaakt: 
 
 
 
- Tweede Kamer der Staten-Generaal 
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
- Ministerie van Defensie 
 
- Nederlandse Ambassade te Cyprus 
- Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland 
- Europees Parlement Bureau Nederland 
- Europees Platform 
 
- Provinciale Staten van Friesland 
- Provinciale Staten van Gelderland 
- Provinciale Staten van Noord-Holland 
- Provinciale Staten van Zuid-Holland 
- Gemeente Den Haag 
- Gemeente Rotterdam 
 
- M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting 

- Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 
met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto.  
Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. 

 
- Provinciale coördinatoren van het Model European Parliament 
 
- Gastouders in Leeuwarden, Arnhem, Haarlem, Den Haag en Rotterdam 
 
 
 
Colofon 
 
mei 2010 
 
Stichting Model European Parliament Nederland 
Surinamestraat 10 
2585 GJ  Den Haag 
tel. 070 - 362 46 45 
fax 070 - 365 63 02 
e-mail: mep@vansminia.nl 
www.mepnederland.nl 
 
 
Samenstelling:  Alice Boreel-Schwartz 

Marijke Farahani-Schoonenboom 
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ALGEMEEN 
 
Inleiding 
 
De Stichting Model European Parliament Nederland (MEP) wil jonge mensen een beter 
inzicht geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie. 
Daarnaast wil zij een politiek bewustzijn kweken. Sinds 1990 organiseert de Stichting daartoe 
simulatiezittingen van het Europees Parlement voor scholieren. 
In heel Nederland is het MEP inmiddels een begrip. Ruim 2000 leerlingen uit de hoogste 
klassen van HAVO en VWO doen jaarlijks als 'Europarlementariër' mee aan provinciale, 
nationale en internationale conferenties. Op die conferenties komen actuele onderwerpen aan 
de orde die ook in het Europees Parlement spelen. Door hun verschillende achtergronden 
maar ook door hun jeugdige kijk op de zaken, komen de deelnemers vaak tot verrassende 
resultaten. 
Alle provincies en de regio Rotterdam hebben een eigen organisatie met een breed netwerk 
van scholen die meedoen aan het MEP. Coördinatoren – veelal docenten - zien er, samen met 
het bestuur van de Stichting Model European Parliament Nederland, op toe dat op de scholen 
naast de simulatiezitting ook ruime aandacht aan het project wordt gegeven in de vorm van 
een Europese week, een Europese markt of andere Europese activiteiten. 
Speciale aandacht wordt gegeven aan de basis van de Europese Unie, namelijk het 
waarborgen van vrijheid en democratie binnen Europa. 
Van de leerlingen die meedoen aan de provinciale zittingen van het MEP worden de besten 
van elke school afgevaardigd naar de jaarlijkse nationale conferentie in Den Haag. Daar vindt 
de selectie plaats voor deelname aan de internationale conferenties die twee keer per jaar 
worden gehouden, telkens in een andere EU-lidstaat. 
 
De deelnemende scholieren worden sterk doordrongen van het belang van Europa en via hen 
ook hun familieleden, medescholieren en docenten. Publiciteit in de media over de 
conferenties maakt het multiplier effect nog groter. Tijdens de nationale en internationale 
conferenties bouwen de deelnemers een breed netwerk op van Nederlandse en Europese 
contacten. Het MEP stimuleert hen ook om die contacten te blijven onderhouden. In 
Nederland wordt daartoe om het jaar een bijeenkomst van oud-deelnemers, de European 
Youth Ambassadors, georganiseerd. De volgende bijeenkomst zal in 2010 plaatsvinden. 
 
Sinds 1994 is de Stichting Model European Parliament vanuit Den Haag ook op internationaal 
niveau werkzaam. Naast de intensieve partecipatie van de oude lidstaten, hebben inmiddels 
ook vele nieuwe lidstaten een Model European Parliament organisatie. Voor deze landen, 
waar hele generaties onder een communistisch regime zijn opgegroeid, blijkt het MEP een 
ideaal middel om de jeugd te laten beseffen dat ze deel uitmaken van de Europese Unie. Het 
begrip democratie gaat voor de deelnemers uit deze landen echt leven op de nationale en 
internationale MEP conferenties. Ze bespreken vraagstukken die werkelijk spelen binnen de 
EU en leren hoe het is om hier in volle vrijheid samen over te kunnen beslissen. 
 
De overheid ondersteunt de activiteiten van de Stichting MEP Nederland met subsidies en ook 
door vergaderruimten ter beschikking te stellen in de Raad van State, in de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en in gemeente- en provinciehuizen. 
De imposante omgeving werkt uiteraard zeer inspirerend op de jonge 'Europarlementariërs'. 
De prestigieuze locaties, maar vooral de zeer hoge kwaliteit van de debatten, dragen keer op 
keer bij aan de uitstekende reputatie van MEP Nederland. Voor de deelnemers is het MEP een 
unieke ervaring, die vaak van beslissende invloed blijkt te zijn voor hun latere leven. 
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Het Model European Parliament in 2009 
 
In alle provincies en in de regio Rotterdam zijn in het voorjaar van 2009 provinciale MEP 
conferenties gehouden. Voorafgaand aan deze conferenties hadden de deelnemende scholen 
ook nog eigen schoolconferenties of andere activiteiten die de EU onder de aandacht 
brachten. 
 
In september werd de 21e nationale MEP conferentie gehouden, waarbij elke provinciale 
delegatie een EU-lidstaat vertegenwoordigde. De opening vond plaats in de Oude 
Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De secretaris-generaal van de 
Stichting MEP Nederland, mevrouw van Sminia-Meijerink, heette de deelnemers welkom. 
De Algemene Vergadering werd eveneens in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal gehouden. Deze werd geopend door mevrouw Verbeet, voorzitter van de 
Tweede Kamer. 
Nederlandse delegaties namen deel aan de twee internationale MEP conferenties: in april op 
Cyprus en in november in Duitsland. De Europese saamhorigheid wordt hier echt in praktijk 
gebracht en er worden langdurige internationale contacten gelegd. 
 
 
 
Overgang organisatie Model European Parliament 
naar Montesquieu Instituut en Huis voor Democratie en Rechtsstaat 
 

 
 
In 2009 is gesproken over een geleidelijke overgang van de organisatie van het MEP van het 
secretariaat-generaal in de Surinamestraat naar het Montesquieu Instituut (MI), eveneens in 
Den Haag. Het MI richt zich vooral op het uitwisselen van kennis onder studenten binnen 
Europa en werkt daartoe samen met universiteiten. Daarnaast hebben zij andere projecten ter 
verbreiding van kennis o.a. over de verschillende facetten van Europa. 
Uiteindelijk doel is om het MEP te incorporeren in het Huis voor Democratie en Rechtsstaat 
dat in 2013 operationeel moet zijn. Het Huis voor Democratie en Rechtsstaat is een initiatief 
van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en de gemeente Den Haag. Het Huis wordt een 
eigentijds interactief doe-centrum dat de burgerschapscompetenties en de politieke en 
maatschappelijke participatie wil vergroten. Daarnaast draagt het kennis uit over de 
kernwaarden en fundamenten van onze democratische rechtsstaat en de werking van zijn 
instituties. Het Huis richt zich op verschillende doelgroepen. Niet alleen op professionals 
zoals ambtenaren, politiefunctionarissen, maar ook op leden van politieke organisaties, het 
algemeen publiek, toeristen, studenten, scholieren en inburgeraars. 
Het MEP-concept, met zijn zo kenmerkende eigen sfeer en karakter, zal uitstekend passen 
binnen de doelstelling van het Huis. Voortzetting van het MEP zal zo ook voor de toekomst 
gewaarborgd zijn. 
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PROVINCIALE ACTIVITEITEN 
 
Schoolconferenties 
 
In 2009 is het organiseren van MEP conferenties op schoolniveau verder gestimuleerd. 
Tijdens deze schoolconferenties wordt de delegatie gekozen die de school op de provinciale 
conferentie vertegenwoordigt. Hiermee worden de doelen van het MEP, namelijk een zo 
breed mogelijke deelname en een actief informatieprogramma over de EU, bevorderd. 
 
 
Provinciale conferenties 
 
In het voorjaar van 2009 zijn in alle 12 provincies alsmede in de regio Rotterdam de jaarlijkse 
provinciale MEP conferenties gehouden. Scholen verspreid over de gehele provincie c.q. 
regio hebben hieraan deelgenomen. 
 
 
NATIONALE ACTIVITEITEN 
 
21e Nationale MEP conferentie 
 
In september 2009 werd de 21e nationale MEP conferentie gehouden. 
Net als voorgaande jaren waren de teambuilding en de commissievergaderingen van de 
Nationale Conferentie gespreid over Nederland. Dit jaar waren het de provincies Friesland, 
Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en de stad Rotterdam, die elk twee commissies 
ontvingen. 
Een commissie wordt geleid door een jeugdige voorzitter en bestaat uit circa dertien 
delegatieleden: één uit elke provincie of regio. Om elkaar te leren kennen begint het 
programma met een korte teambuilding. Daarna wordt twee dagen gediscussieerd over het 
onderwerp van de commissie, waarna in een resolutie een oplossing voor het vraagstuk moet 
worden neergelegd. 
 

 
Halverwege de week komen alle commissies naar Den Haag, waar zij worden ondergebracht 
in het StayOkay hotel. 
In de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt de laatste twee 
dagen de Algemene Vergadering gehouden. Hier worden de door de commissies opgestelde 
resoluties besproken en in stemming gebracht. 
 

In 2009 werd o.a. gediscussieerd over 
 
- Het Midden-Oosten conflict (Commissie Buitenlandse Zaken) 
- De effecten van de vergrijzing op de arbeidsmarkt en het sociale stelsel 

(Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken) 
- De economische crisis (Commissie Economische en Monetaire Zaken) 
- De landbouwhervormingen (Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkelingen) 
- De afvalstromen binnen de EU (Commissie Interne Markt en 

Consumentenbescherming) 
- Het onderwijsniveau (Commissie Cultuur en Onderwijs) 
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Programma Nationale Model European Parliament conferentie 2009 

 
 
zondag 20 september 
circa 14.00 uur De leden van de diverse commissies worden door de commissie-voorzitters 

verwelkomd in Leeuwarden, Arnhem, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. 
15.00 uur   Teambuilding-programma + avondmaaltijd 

 
maandag 21 september 
09.00 – 17.30 uur Commissievergaderingen in de provinciehuizen te Leeuwarden, Arnhem, 

Haarlem, Den Haag en in het gemeentehuis van Rotterdam 
 
dinsdag 22 september 
08.30 – 16 00 uur Commissievergaderingen 
16.00 uur  Correctievergadering opgestelde resoluties 

en toezending resoluties aan het secretariaat-generaal in Den Haag 
 
woensdag 23 september 
13.00 uur  Aankomst delegaties in Den Haag, StayOkay Hotel 
15.00 – 17.00 uur Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2009 

Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Welkom Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, secretaris-generaal Stichting MEP Nederland 
Sprekers Zijne Excellentie Hans Oscar Magnusson, Ambassadeur van Zweden 

Drs. N.G.M. Wegter, voorzitter Stichting MEP Nederland 
  Vertegenwoordigers van de delegaties 

17.30 uur  Delegatievergaderingen 
21.00 uur  Ontvangst provinciale coördinatoren 
 
donderdag 24 september 
09.00 – 16.30 uur Algemene Vergadering 

Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Spreker  Mevrouw G.A. Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer 

 
vrijdag 25 september 
08.30 – 16.30 uur Algemene Vergadering 

Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
16.30 uur  Officiële sluiting van het Model European Parliament Nederland 2009 

Sprekers Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, voorzitter van de Eerste Kamer 
Drs. S. van der Vaart, hoofd Europees Parlement Bureau in Nederland 
Drs. J. Divis, directeur Europees Platform 
Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, secretaris-generaal Stichting MEP Nederland 

17.30 uur  Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 
 
 
 “De Eerste Kamer zal graag kennis nemen van de uitkomsten van uw beraadslagingen. Dit 

ook omdat u zich in relatieve onbevangenheid een oordeel vormt over actuele onderwerpen 
die in Europa aan de orde zijn. Maar bovenal omdat u jong bent en uw opvattingen er zeer 
toe doen.”  (Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, voorzitter van de Eerste Kamer) 
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Modern European Press 
 
Voor het vierde jaar op rij werd door commissievoorzitters tijdens de dagen van de Algemene 
Vergadering een krant samengesteld: de Modern European Press. Zij hebben op professionele 
wijze zeer levendig verslag gedaan van de nationale conferentie. 
 
 
Quotes uit de Modern European Press 
 
 

 

Model European Parliament Nederland in de pers: 
 

 
“Wil je de politiek in? 
Gewoon doen. Begin bij de 
gemeenteraad, zoek uit bij 
welke partij je je het meest 
thuis voelt en schrijf je in. 
Heb je ambities? Volg ze. 
Laat je MEP-instinct spreken 
en volg je gevoel.” (tips van 
Tweede Kamer-voorzitter 
Gerdi Verbeet) 
 
“Of er met stoelen gegooid 
werd, of iemand werd 
aangevallen? Het was slechts 
het Franse commissielid dat 
zijn standpunten op een luide 
en overtuigende manier 
bracht.” 
 
“Ik denk zeker dat er 
meer jonge mensen 
coördinator zouden moeten 
zijn, om de MEP-gedachte 
nog meer tot zijn recht te laten 
komen.” (Yvo Erades, 
coördinator Zuid-Holland) 
 
“Maar bovenal was het met 
deze commissie supergezellig 
en onvergetelijk! En dat 
laatste vinden de bewoners 
van het centrum van 
Leeuwarden waarschijnlijk 
ook.” 
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Marten Visser, 
MEP-coördinator Friesland 
 
"Een belangrijke taak van het onderwijs is: 
leerlingen enthousiast maken voor zaken 
die er toe doen. Politieke vorming is zo'n 
zaak en het aardige van het MEP is dat de 
vorming gegeven wordt op een wijze die 
de leerlingen enthousiast maakt. Daaraan 
meewerken vind ik, ook na mijn 
pensionering (vijf jaar geleden) nog steeds 
fantastisch". 
 

 
 

Jeroen Franzen, 
MEP-coördinator Drenthe 
 
 
 
 
 
“Het MEP brengt niet alleen een interesse 
in Europa aan, dit parlementaire rollenspel 
haalt ook het beste uit iedere deelnemer.” 
 

 
 

Bart Scheperboer, 
MEP-coördinator Overijssel 
 
 
 
 
“Het MEP is belangrijk voor mij omdat de 
de toekomst van Europa wordt bepaald 
door de jongeren van nu.” 

Emile Smit, 
MEP-coördinator Gelderland 
 
 
 
 
"Het MEP leert jongeren kritisch te denken 
en te spreken. Het is een les voor het leven. 
Daarom is het zo mooi om er aan mee te 
werken." 
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Richard de Jager, 
MEP-coördinator Noord-Holland 
 
“Door het MEP leren de deelnemers in een 
week: de ingewikkelde Europese Unie 
ontdekken, het politiek handwerk 
bedrijven, de waarde van coalitievorming 
en samenwerking in het nemen van 
politieke besluiten. 
 
Dit voor hen onvergetelijke rollenspel is 
effectiever dan vele lessen erover in een 
klas. Voor mij als coördinator is het 
enthousiasme van de leerlingen en hun 
persoonlijke groei elke keer opnieuw zeer 
inspirerend.” 
 
 

 

Anita Ribbens-Pijpelink, 
MEP-coördinator Zeeland 
 
“Misschien is het MEP nog wel meer dan 
het politieke spel het spel van de 
ontmoeting. De ander, de onbekende, 
ontmoeten in de ware zin van het woord. 
De moeite nemen om die ander te leren 
kennen. En de moeite willen nemen 
standpunten die in eerste instantie ver uit 
elkaar lagen, tot elkaar te laten komen. De 
vraag durven stellen: We denken er anders 
over, maar hoe kunnen we, in het belang 
van die Europese gedachte, proberen tot 
elkaar te komen. Waar treffen we elkaar?” 
 
 

 
 
 

Jasper Piepers, 
MEP-coördinator Limburg 
 
 
“Een van de mooiste aspecten van het 
Model European Parliament is dat het 
jongeren een prachtig podium biedt om 
hun sociale, communicatieve en politieke 
talenten te ontwikkelen en te etaleren. Dit 
maakt het MEP een zeer effectieve 
leerschool en uniek als initiatief.” 
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 
 
Sinds 1994 is de Stichting Model European Parliament vanuit Den Haag ook op internationaal 
niveau werkzaam. Dertig landen doen inmiddels mee: zevenentwintig lidstaten en drie 
kandidaat-lidstaten. Wat opvalt is dat vooral in de voormalige Oostblok-landen de begrippen 
vrijheid en democratie in de simulatiezittingen van het Europees Parlement tot leven komen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel van deze landen het concept van het Model 
European Parliament aanslaat. Het secretariaat-generaal in Den Haag organiseert twee keer 
per jaar een internationale MEP conferentie, steeds in een andere EU-lidstaat of kandidaat-
lidstaat. In 2009 werden, samen met de nationale MEP organisaties van de gastlanden 
conferenties georganiseerd in Cyprus en Duitsland. 
 
Alle dertig landen worden voor de internationale conferenties uitgenodigd. Indien een land 
onverhoopt niet kan deelnemen aan een internationale conferentie, komt een ander land met 
een tweede delegatie die dan het betreffende land vertegenwoordigt. 
 
Deze conferenties vinden plaats op prestigieuze locaties, waarbij de Algemene Vergadering in 
het nationale parlement gehouden wordt. Vooraanstaande sprekers, zoals ministers, 
voorzitters van het parlement en Europarlementariërs voeren het woord. Tijdens de opening 
wordt de ambassadeur van het land dat het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, 
uitgenodigd de conferentie toe te spreken. 
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Internationale MEP conferentie Nicosia, Cyprus 
 
Van 29 maart tot en met 5 april 2009 werd in Nicosia de 30e internationale MEP conferentie 
gehouden. Alle 27 lidstaten, alsmede de 3 kandidaat-lidstaten waren uitgenodigd. 
 
Hieronder het verkort programma van de conferentie, de speech van het hoofd van de Spaanse 
delegatie en een verslag van de Nederlandse delegatie. 
 
 
 

 
 

Officiële sluiting Model European Parliament Cyprus 
      Het presidium met de voorzitter van het parlement, de heer Garoyian en mevrouw van Sminia 
 
 

 
 

Onderwerpen op de internationale conferentie in Nicosia waren o.a.: 
- The conflict in the Middle East: what role can the EU play in the Middle East conflict, 

notably in the light of recent developments in Gaza? 
- The consumption of alcohol amongst young people: what measures should be taken to 

combat alcohol abuse? 
- To what extent does the present economic and financial crisis require Europe-wide 

solutions and solidarity, and to what extent is there room for national solutions? 
- Waste disposal within the EU: how can the EU stimulate efforts in the reduction of 

domestic and industrial waste and the recycling of waste products? 
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Programma Model European Parliament Nicosia, Cyprus 

 
Sunday 29 March 
09 h 00 – 17 h 00 Arrival of the delegations in Nicosia 

and transfer to the host families 
 

Monday 30 March 
09 h 00 – 12 h 30 Teambuilding programme for delegates 
15 h 00 – 19 h 30 Committee meetings 
 
Tuesday 31 March 
10 h 00 – 12 h 00 Opening Ceremony Model European Parliament Cyprus 

Archangelos Cultural Centre, Holy Monastery of Kykkos 
 

Welcome 
 

Dr. Panayiotis Mavros, 
Secondary Education Inspector, Ministry of Education and Culture 
Mrs. Anna van Sminia, 
Secretary-General of the Model European Parliament 
 

Speakers 
 

H.E. Demetris Christofias, 
President of the Republic of Cyprus 
H.E. Prof. Andreas Demetriou, 
Minister of Education and Culture 
H.E. Jan Bondy, 
Ambassador of the Czech Republic 
Mrs. Eleni Mavrou, 
Mayor of Nicosia 
Mr. Tassos Georgiou, 
Head of the European Parliament Office in Cyprus 
 
Heads of delegation of the Member States and Candidate-Countries 
of the European Union 
 
Tefkros Christou, 
President of the General Assembly of MEP Cyprus 
 

12 h 15 – 19 h 30 Lunch en committee meetings 
Evening Delegates and directors/teachers have dinner in their respective embassies  
 
Wednesday 1 April 
10 h 00 – 13 h 00 Committee meetings 
 
Thursday 2 April 
10 h 00 – 12 h 00 City tour for delegates and directors/teachers 
12 h 30 – 19 h 00 Delegation meetings, lunch and lobbying 
20 h 00 Reception for delegates and directors / teachers 

hosted by Mrs. Eleni Mavrou, Mayor of Nicosia 
 
Friday 3 April 
09 h 00 – 18 h 00 General Assembly at the House of Representatives 
19 h 00 Reception for delegates and directors / teachers 

hosted by H.E. Demetris Christofias, President of Cyprus 
in his residence 
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Saturday 4 April 
08 h 30 – 17 h 30 General Assembly at the House of Representatives 
17 h 30 – 18 h 00 Closing Ceremony of the Model European Parliament Cyprus 

 
Speakers 

 
H.E. Marios Garoyian, 
President of the House of Representatives 
Dr. Panayiotis Mavros, 
Secondary Education Inspector, Ministry of Education and Culture 
Mrs. Anna van Sminia, 
Secretary-General of the Model European Parliament 
Tefkros Christou, 
President of the General Assembly of the MEP Cyprus 
 

20 h 30 Farewell party 
 

 
 
Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Nicosia, Cyprus 
 
 

 
 
Bart van Bruggen, Harich (Friesland) 

Maxime Schreurs, Veendam (Groningen) 

Willem-Rutger van Dijk, De Wijk (Drenthe) 

Wouter Constant, Delden (Overijssel) 

Jolien Paalman, Apeldoorn (Gelderland) 

Andrea Bos, commissievoorzitter, (Utrecht) 

Drs. A.C.S.M. Peters, begeleider (MEP Noord-Brabant) 
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Speech hoofd Spaanse delegatie 
 
Thank you very much. Mr President, honourable delegations, teachers, and all those taking 
part in this Nicosia MEP International session, kalimera! Good morning! 
 
It’s 12 o’clock in Spain and I’m sure many of you think that the Spanish alarm clocks are 
ringing this very moment. This is what you imagine: attractive brunettes preparing paella for 
lunch or dancing sevillanas. Outside, people running after big black bulls. The sun is 
shinning. Yes, and that’s you… lying on the beach. Ole. 
But, in an international MEP session, I’m not here just to talk about the Spain that conquered 
America, the Spain of Cervantes, of El Quijote. I’m here because Spain, the Spain that went 
through a civil war and thirty six years of dictatorship, overcame its resentments and, only 
eleven years later, got to join the European Community, that Spain, which I feel proud of, 
wants to work relentlessly for this common project.  
We are here because today it’s cloudy in Spain. It’s cloudy in Europe. The weather forecast is 
warning us of heavy acid rains for this year. Dear delegates, we are here to build an umbrella. 
An umbrella that will have ten solid supports: our resolutions.  
Spain is here to debate, with Spanish passion and European protocol. We are here to speak to 
Europe but, most of all, to let Europe speak to us, to reach a solid consensus with Europe. We 
are one, somos uno. 
José Ortega y Gasset, a prominent Spanish philosopher said: “El pensamiento es la única cosa 
del Universo de la que no se puede negar su existencia: negar es pensar” “Thought is the 
only thing in the Universe whose existence we can not deny: to deny is to think”. We are 
young but we can think, and we will think. We can talk, and we will talk. Let’s put our 
shoulders to the MEP wheel. The giant spirits of the founding fathers of Europe, Monnet, 
Schuman, de Gasperi, are looking at our efforts… Let’s hope they are smiling  
Thank you very much! Ευχαριστο! 
Marta Pantaleón Díaz 
 
Debatteren op zijn Europees 
door Jolien Paalman, hoofd Nederlandse delegatie 
 
Zaterdag 28 maart 2009 was het, meer dan een half jaar na de nationale conferentie, dan 
eindelijk zo ver voor vijf Nederlandse delegatieleden en een commissievoorzitter. We 
vertrokken onder leiding van de heer Peters vanaf Schiphol voor 8 dagen naar Cyprus.  
We kenden elkaar hooguit van gezicht, maar gelukkig klikte het ongelooflijk goed en hadden 
we al voordat we in het vliegtuig stapten de grootste lol. Het zou een voorbode blijken voor 
een fantastische week. 
 
Na zo’n 4 uur vliegen kwamen we in Cyprus aan waar de helft van ons opgewacht werd door 
gastgezinnen. De jongens moesten helaas naar een hotel, omdat bijna alle gezinnen die zich 
hadden opgegeven dochters hadden, en dat zou, volgens een andere mannelijke deelnemer die 
in een hotel was geplaatst, een ‘clash of the sexes’ veroorzaken. De dames hadden het in ieder 
geval goed getroffen, want wat zijn ze daar ongelooflijk gastvrij. Ik werd al meteen naar alle 
familiefeestjes meegesleept en gedurende de hele week bleven ze maar vragen of ik écht geen 
honger had, of dorst, of misschien toch zin in typisch Cypriotische hapjes? De oudste broer 
stond zijn enorme kamer mét badkamer aan mij af en aan het einde van de week kreeg ik een 
zak souvenirs mee voor de familie thuis. Ze zijn daar écht ongelooflijk gastvrij, en het motto 
van een van de mede organisatoren, de geweldige heer Mavros, was dan ook: ‘If you are 
happy, we are happy’, en dat was te merken. 
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Maar goed, er moest natuurlijk ook gewerkt worden, en dat viel af en toe nog niet mee. Met 
scholieren uit 25 verschillende landen uit de EU werd vanzelfsprekend de hele tijd Engels 
gesproken. Nu is dat geen probleem als de Oostenrijkers of de Denen aan het woord zijn, 
maar bij de Italianen en de Spanjaarden is dat toch een ander geval. De rode bordjes (die 
bedoeld waren om aan te geven dat je de spreker niet verstond) vlogen al na twee zinnen de 
lucht in, en je kan je voorstellen dat het op een gegeven moment een melige bedoening werd. 
Maar na twee dagen continue Engels praten weet je niet meer beter en kun je ook de Italianen 
en Spanjaarden prima verstaan. Verder was ik erg onder de indruk van het niveau van 
debatteren. Mijn commissie ging aan de slag met misschien wel het moeilijkste vraagstuk: 
hoe kunnen we het conflict in de Gaza-strook oplossen? Een vraag waar de belangrijkste 
politici en diplomaten zich al zestig jaar over buigen, maar waarvoor een oplossing 
onmogelijk lijkt. Toch hadden wij na drie dagen debatteren een sterke resolutie liggen waar 
we met zijn allen erg trots op waren. Natuurlijk waren er ook resoluties waar ik me nogal 
boos om heb gemaakt (Landbouw!) maar mijn commissie was zeker niet de enige met een 
mooie resolutie. Iets wat mij in positieve zin verraste was de beheersing van het Engels; zo zie 
je maar dat het zó handig is om goed Engels te kunnen spreken. Anders had ik nu geen 
vrienden gehad in Parijs, Lissabon, Wenen, Skopje, Kopenhagen enz.. 
 
Naast het debatteren stond er nog veel meer op het programma, dingen die je niet elke dag 
doet. Zo zijn wij als Nederlandse delegatie samen met mevrouw en meneer Van Sminia naar 
de Nederlandse ambassadeur geweest om te dineren. Geweldig interessant om te horen wat 
een ambassadeur zoal doet, en om te horen hoeveel tijd, energie en liefde het echtpaar Van 
Sminia steekt in de enorme operatie die Model European Parliament heet. Gedurende de week 
hadden we een receptie in de tuinen van het paleis van de president van Cyprus en kregen we 
een tour door de hoofdstad. Een tour die langs de grens leidde die dwars door Nicosia, de 
hoofdstad van Cyprus, loopt en de Grieken van de Turken scheidt. Een conflict dat nog erg 
actueel is en na twintig jaar nog enorm leeft bij de inwoners van het eiland. En natuurlijk 
waren er de niet-officiële activiteiten, zoals bowlen met mijn gastgezin zusje en uitgaan met 
de Oostenrijkers en Luxemburgers. Het perfecte einde van deze geweldige week was toch wel 
de farewell-party op zaterdag. Na een hilarische resolutie van de commissievoorzitters ging 
iedereen voor de laatste keer helemaal los! Toen moesten we helaas afscheid nemen van 
elkaar, maar gelukkig hadden we altijd Facebook nog, vertelden we elkaar. Gelukkig bleken 
het geen loze beloftes want we zijn nu druk vakanties over en weer aan het plannen, hoewel 
dat ook weer nieuwe problemen geeft: want kies ik voor Parijs of Wenen? Misschien maar 
gewoon allebei. 
De conferentie van het Model European Parliament Cyprus is een ervaring geworden die ik 
nooit meer zal vergeten. Niet alleen heb ik goede vrienden overgehouden aan deze week, ik 
heb dingen geleerd van onschatbare waarde. Het debatteren, de verhalen over andere culturen 
en landen, de omgang met zoveel verschillende en interessante mensen. Het is een week die ik 
nooit had willen missen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Het Model European Parliament is een uitstekende manier om elkaar beter te leren 
kennen en om bewust te worden van wat de EU eigenlijk doet en hoe dat nou eigenlijk 
werkt. Daarnaast zijn er vriendschappen ontstaan die het MEP Cyprus 2009 tot een 
onvergetelijke week hebben gemaakt. Op deze wijze wordt betrokkenheid bij Europa van de 
komende generatie bewerkstelligd. Dit is van groot belang, omdat deze generatie de leiders 
van de toekomst zijn en zo zullen de invloed en het belang van Europa niet gauw vergeten 
worden.” (Andrea Bos, commissievoorzitter MEP Cyprus) 
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Internationale MEP conferentie Bonn, Duitsland 
 
Van 21 tot en met 28 november 2009 werd in Bonn de 31e internationale MEP conferentie 
gehouden. Ook hier waren alle 27 lidstaten, alsmede de 3 kandidaat-lidstaten uitgenodigd. 
 
Hieronder het verkort programma van de conferentie en een verslag van de Nederlandse 
delegatie. 
 
Nederlandse delegatie internationale MEP conferentie Bonn, Duitsland 
 
5 delegatieleden vertegenwoordigden Nederland 

Victor Eilering, Veendam (Groningen) 

Reinette Sluijk, Nijlande (Drenthe) 

Steven van Dalen, Almere (Flevoland) 

Amber Zwanenburg, Rotterdam (Zuid-Holland) 

Carmen van Schoubroeck, Arnhem (Gelderland) 

 

5 delegatieleden vertegenwoordigden Portugal 

Martine van Mil, Santpoort-Noord (Noord-Holland) 

Karmijn Krooshof, Meppel (Overijssel) 

Sarah Ajaoud, Nieuwegein (Utrecht) 

Lennart Marijs, Middelburg (Zeeland) 

Sophie van der Landen, ’s-Hertogenbosch (Noord-Brabant) 

 

Bart van Bruggen (commissievoorzitter), Harich (Friesland) 

Thies Blokhuijsen (commissievoorzitter), Zuid-Scharwoude (Noord-Holland) 

Drs. M.C. Visser, begeleider (coördinator MEP Friesland) 

 
 

 

Onderwerpen op de internationale conferentie in Bonn waren o.a.: 
- The conflict in Afghanistan: what role can the EU play in this conflict, especially in the 

light of the recent elections? 
- Is there a future for a common EU defence and security policy and if so, what would be 

the impact on the NATO alliance and the relationship between the EU and Russia?  
- How can the EU promote and coordinate research programmes in order to protect the 

member states and other countries worldwide against animal epidemics and 
pandemics?  

- To what extent should the EU and its member states be allowed to interfere with civil 
rights in order to fight more effectively organized international crime? 
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Programma Model European Parliament Bonn, Duitsland 

 
 
Saturday 21 November 
9 h 00 – 17 h 00 Arrival of the delegations in Bonn, transfer to host families 

 
19 h 30 Supper-buffet and meeting for directors/teachers 
 
Sunday 22 November 
09 h 00 – 10 h 00 Meeting for the Presidency and Committee Presidents 
10 h 00 – 13 h 00 Teambuilding programme and lunch for delegates 
14 h 30 – 18 h 00 Committee meetings 
 
Monday 23 November 
09 h 00 – 12 h 00 Opening Ceremony Model European Parliament Bonn 

Kammermusiksaal Beethoven-Haus 
 

Welcome Anna von Bülow, Model European Parliament Germany 
Speakers Alexander Graf Lamsdorf, Member European Parliament 

Anna van Sminia-Meijerink, 
Secretary-General Model European Parliament 
Christin Knüpfer, 
President of the General Assembly of the MEP Bonn 
Heads of delegation of the Member States and Candidate-Countries of the 
European Union 
 

14 h 00 – 17 h 30 Committee meetings 
after 19 h 00 Reception and dinner for delegates and directors/teachers 
 
Tuesday 24 November 
08 h 30 – 15 h 30 Committee meetings and lunch 
09 h 30 – 13 h 00 Guided tour for directors / teachers to Rhöndorf 

Adenhauer-Haus 
16 h 00 
 

Reception at the Town Hall (Rathaus) 
for delegates and directors / teachers 
hosted by Jürgen Nimptsch, mayor of Bonn 

21 h 00  Dinner for correction panel and committee presidents 
 
Wednesday 25 November 
morning Free morning for delegates and directors / teachers 
13 h 45 – 18 h 00 Delegation meetings and lunch 
18 h 00 – 21 h 00 Lobbying and supper 
 
Thursday 26 November 
09 h 00 – 18 h 00 General Assembly at the “Wasserwerk” 

Speaker Prof.Dr. Klaus Hänsch, former President of the European Parliament 
Evening Delegates have dinner and spend the evening with their host families 
20 h 00 Supper for directors / teachers hosted by Mr. and Mrs. von Bülow 
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Friday 27 November 
08 h 45 – 17 h 15 General Assembly at the “Wasserwerk” 

Speaker 
 

Dr. Stephan Koppelberg, 
Director of the European Commission representation in Bonn 

17 h 15 – 17 h 30 Closing Ceremony of the Model European Parliament Bonn 
Speakers 

 
Anna van Sminia-Meijerink, 
Secretary-General of the Model European Parliament Foundation 
Christin Knüpfer, 
President of the General Assembly of the MEP Bonn 
 

17 h 30 – 18 h 00 Reception at the Wasserwerk for host parents, directors / teachers, 
and other invited guests 

20 h 00 – 24 h 00 Farewell party 
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Evaluation Bonn 
door Victor Eilering, hoofd Nederlandse delegatie 
 
The 31st international session of the Model European Parliament was a very interesting 
experience. I was the head of the delegation of The Netherlands, and was member of the 
Committee on consumer protection and internal market. 
We started Saturday, when we arrived at Bonn Hauptbahnhof, we got picked up from the 
school by our host families. I was in a host family with Jaime (Spain) and Bart (the 
Netherlands), which turned out to be very convenient for travelling towards our meetings and 
the General Assembly.  
The next day, Sunday, we had an introduction and teambuilding with our committee. We 
answered most of our questions and gave a presentation on the outcome. After that we started 
our committee meetings. It was very interesting that first day, because everybody was still 
pretty insecure about their English, and about how they would be involved. 
The meetings went well, and we finished about 10 introductory clauses (IC’s) that first 
afternoon. I discussed the way we worked, because I thought it was more effective to start 
with the operative clauses (OC’s), but our president disagreed and we continued with our 
alternative way of working on the Monday morning. We continued debating and writing 
OC’s, then individually read them out loud and vote. During the reading of the OC’s it was 
very clear who was able to do this. 
The day after we finished our resolution, which was without too much trouble, we had our 
delegation meetings. They were held at the Friedrich-Elbert-Gymnasium, the school that 
hosted the MEP this year in Bonn. Every resolution was discussed, and each and every one of 
us had the opportunity to ask questions or answer them. It was a very productive meeting in 
which we got the information needed to write speeches against a resolution, or amendments. 
The General Assembly was held in the “Wasserwerk”, former assembly hall of the German 
Federal Republic, and the building was perfect for MEP. I was lucky enough to be in the 
committee which had to present their resolution first. It was very exciting to start out the 
General Assembly, and I noticed that everybody was very attentive during these two days. 
Most of the resolutions passed, but some were not flawless and this started some debates with 
very interesting results. Nonetheless, we were all very honest and respected each other. After 
the General Assembly we were all very sad because of the end of the week. But, it was closed 
with a great party at the hospitable School, the Friedrich-Ebert-Gymnasium. 
 

 
  De Nederlandse deelnemers aan het Model European Parliament Bonn 
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STICHTING MODEL EUROPEAN PARLIAMENT NEDERLAND 
 
 
Comité van Aanbeveling 
 
Mr. H.D. Tjeenk Willink  Vice-President van de Raad van State 

Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Mevrouw G.A. Verbeet  Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Drs. M.J. van den Berg  Commissaris van de Koningin in Groningen 

Drs. K. Buitenweg   Lid Europees Parlement 

Drs. M.J.T. Martens   Lid Europees Parlement 

J.J. van Aartsen   Burgemeester van Den Haag 

L.W. van Hasselt   Directeur Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in Nederland 

Drs. S. van der Vaart   Hoofd Europees Parlement Bureau Nederland 
 
 
Bestuur 
 
Drs. N.G.M. Wegter   Voorzitter 

Mr. B.J. van Sminia-Meijerink Secretaris 

A. van Marken   Penningmeester 

Mr. J.H. Drost 

Drs. B.Scheperboer   Afgevaardigde provinciale coördinatoren 

Drs.T.P. Louwerse   Afgevaardigde (oud-)deelnemers 
 
 
Provinciale Coördinatoren 
 
Groningen:    Drs. J.P. Frans 
Friesland:    Drs. M.C. Visser 
Drenthe:    Drs. J.P. Franzen 
Overijssel:    Drs. B. Scheperboer 
Gelderland:    Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit 
Utrecht:    Drs. M.J. Peulen 
Flevoland:    Drs. M.E. Hiemstra 
Noord-Holland:   Drs. R. de Jager 
Zuid-Holland:    Y. Erades 
Regio Rotterdam:   Drs. J.M.M. van Kleef 
Zeeland:    Drs. A. Ribbens - Pijpelink 
Noord-Brabant:   Drs. A.C.S.M. Peters 
Limburg:    G.T.T. Frints / J. Piepers 


